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Ręczne urządzenia inicjujące i wstrzymujące

zaprojektowane w adresowalnej,

konwencjonalnej technologii, przeznaczone

są do stosowania w stałych systemach

gaśniczych. Oba urządzenia są testowane

zgodnie z normą EN 12094-3.

Żółty przycisk HM/1/11/17/02 służy jako

urządzenie do aktywacji systemów

gaśniczych gazowych i systemów gaśniczych

mgłą wodną. Niebieska przycisk HM/

5/11/18/02, zaprojektowano jako przycisk

bez zatrzasku, działa jako urządzenie

awaryjnego wstrzymania systemów

gaśniczych gazowych.

Wbudowany wskaźnik LED wskazuje stan

aktywacji przycisku. Adresowanie

indywidualne przycisków uzyskuje się

poprzez zastosowanie opcjonalnego modułu

adresującego.

Obudowy ręcznych przycisków wykonano z

solidnego aluminiowego odlewu. W

porównaniu z plastikowymi obudowami, ta

obudowa okaże się korzystniejsza, ponieważ

nawet po wielu latach użytkowania, nie

zmieni znacząco swojej barwy od światła

słonecznego.

Drzwi mogą być otwierane do kąta 180° i są

wyposażone w wymienne szkło. Jeśli przycisk

został aktywowany, zintegrowany zamek

uniemożliwi zamknięcie drzwi.

Dopasowane wersje o różnych kolorach,

symbolach, funkcji są dostępne na zapytanie.

Za pomocą opcjonalnego zestawu ochrony

HFM / HM-ZS-IP54, stopień ochrony może

być zwiększona do klasy IP54

do stałych urządzeń gaśniczych

Ręczne urządzenia inicjujące i wstrzymujące

Specyfikacja

Napięcie zasilania Zasilanie przez napięcie linii
detekcyjnej

Temperatura otoczenia -20ºC do +60ºC (ciągła praca)
-25ºC do +70ºC (maksymalnie 
12godzin)

Stopień ochrony IP43

Wymiary 125x125x34 (mm)

Waga 400g

» Technologia konwencjonalna

» Przebadany zgodnie z EN 12094-3

» Wytrzymała, aluminiowa obudowa

» Wskazanie aktywacji przez wbudowany LED

» Opcjonalny moduł do indywidualnej identyfikacji

» Wzrost stopnia ochrony do IP54 przy użyciu 

opcjonalnego zestawu ochronnego



Tabele - na części makieta (układów) umieściłem symbol 

zastępczy tabeli, żeby wskazać jej docelowe położenie 

oraz przewidywany maksymalny rozmiar.

Po zastosowaniu do slajdu układu z takim symbolem, 

tabelę można umieścić na 2 sposoby:

1. standardowa procedura - kliknąć na ikonkę, wpisać liczbę 

wersów/kolumn (w oknie, które się pojawi), a następnie wybrać jeden ze 

stylów tabel, automatycznie generowanych przez program na bazie 

zdefiniowanego schematu kolorystycznego. 

Wada tego rozwiązania - nie ma tam stylu tabeli, który wyglądałby 

idealnie tak jak nasz (wykorzystywany w innych projektach), stąd 

metoda nr 2.

2. potraktować ten symbol jedynie jako oznaczenie położenia tabeli na 

slajdzie:

• zastosować układ z takim symbolem do konkretnego slajdu 

• usunąć symbol tabeli i w tym miejscu wkleić (na zasadzie 

ctrl+c/ctrl+v) jedną z tabel bazowych, które umieściłem poniżej 

(czyli kopiujemy wybraną tabelę w widoku „wzorzec slajdów”, 

przechodzimy do widoku normalnego i wklejamy na 

odpowiednim slajdzie)

• pozostaje standardowa edycja tabeli, żeby przystosować ją do 

konkretnej treści (dodanie/usunięcie wersów/kolumn - wystarczy 

podstawowa znajomość PP).

Przycisk żółty Przycisk niebieski

Typ HM/1/11/17/02 HM/5/11/18/02

Kolor Żółty, RAL 1021 Niebieski, RAL 5015

Opis HANDAUSLÖSUNG-Gaslöschanlage (wymienna) STOPP-Taster-Gaslöschanlage (wymienna)

Dopuszczenia
VdS G205018

0786-CPD-20251
VdS G207160

0786-CPD-20363

Numer produktu 245416 245417

Nazwa produktu
Ręczny ostrzegacz pożarowy, konwencjonalny, 

żółty – start HM/1/11/17/02
Ręczny ostrzegacz pożarowy, konwencjonalny, 

niebieski – stop HM/5/11/18/02


